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COVID-19 રસી અને �દયની ��થ�ત
 

�ંુ �દયની ��થ�ત અને જોખમનાં પ�રબળોવાળા લોકોને COVID-19 રસી લેવી જોઈએ?

હા. હે�થ કેનેડા મોટાભાગના લોકોને રસી અપાવવાની સલાહ આપે છે, �સવાય કે તમને કોઈ હે�થકેર �ોફેશનલ �ારા રસી ન
લેવાની �ૂચના આપવામાં આવે છે [૧,૨,૩].

"દદ�ઓ માટે દદ�ઓ �ારા બનાવેલ શંસાધન”

કેનેડામાં લોકોને �ું �ણ�ું જોઈએ

COVID-19 રસી હવે ઉપલ�ધ છે. ઘણા લોકોની જેમ, તમાર� પાસે પણ રસી �વશે ��ો હોઈ શકે છે.
આમાં તેની સલામતી, તેને પહેલા કોણે મેળવવી જોઈએ, અને આડઅસરો શામેલ છે.

આ મા�હતી અ�ણી તબીબી જન�લમાં વૈ�ા�નક �કાશનો પર આધા�રત છે.
તબીબી �ન�ણાતો �ારા સમી�ા કરાઇ છે કે જેઓ �દયના દદ�ઓની સંભાળ રાખે છે.

25 ફે�ુઆર�, 2021 ના   રોજ, COVID-19 રસી �ા�ત કરનાર 1.2 �મ�લયન લોકોનો અ�યાસ ધ ��ૂ ��લ�ડ જન�લ
મે�ડ�સનમાં �કા�શત થયો હતો. અ�યાસ �દયની ��થ�ત અથવા જોખમના પ�રબળોવાળા લોકોમાં રસીની સલામતી અને
અસરકારકતાની �ુ�� કરે છે. વા�ત�વક-�વ�ના અ�યાસો �દયની ��થ�ત અથવા જોખમનાં પ�રબળોવાળા લોકોમાં રસીઓની
સલામતી અને અસરકારકતા�ંુ �નર��ણ કરવા�ંુ ચા�ુ રાખે છે.

�દયની ��થ�તમાં �વતા એક �ય��ત તર�કે, તમારે રસીના �વકાસની ગ�ત �વશે �ચ�તા ન કરવી જોઈએ, રસી બનાવવા માટનેી
માનક �થાઓ �થાને હતી અને સંશોધનકારો અને �હેર આરો�ય �નયમનકારો COVID-19 રસીના પ�રણામ પર સતત નજર
રાખી ર�ા છે.

�ંુ �દયની ��થ�ત અથવા જોખમનાં પ�રબળોવાળા લોકો માટે રસી સલામત છે. કેમ કે તેઓનો
�વકાસ એક વષ� કરતા ઓછા સમયમાં થયો છે? 

�દયની ��થ�ત ધરાવતા લોકો માટે કો�વડ -19 રસી કેમ મહ�વ�ૂણ� છે? 
�દયની ��થ�ત અને �દયરોગના જોખમના પ�રબળોવાળા લોકોમાં ગંભીર બીમાર� અથવા �ૃ��ુ�ંુ જોખમ COVID-19 [૨,૫]
થી વધારે છે. રસી તમારા શર�રને કેવી ર�તે વાયરસ સામે લડ�ંુ તે શીખવવા�ંુ કામ કરે છે જેનાથી COVID-19 થાય છે. જો
તમને કો�વડ -19 થાય છે અને રસી આપવામાં આવે છે, તો તમે ગંભીર માંદગીમાં અથવા મર� જવાની સંભાવના ઓછ� છે.

હા. અ�યયનમાં �દયની ��થ�ત અને / અથવા જોખમનાં પ�રબળોવાળા લોકો શામેલ છે [૬,૧૨].

�ંુ મારા જેવા લોકો પર રસી પર��ણ કરાઈ હતી? 

મોટાભાગનાં �થળોએ બાળકો હ� રસી મેળવી શકતા નથી. આ એટલા માટ ેછે કારણ કે તે હ� પણ બાળકોમાં પર��ણ
કરવામાં આવે છે. �ુ�ત વયના લોકો કરતા બાળકો COVID-19 થી �ૂબ બીમાર થવાની સંભાવના ઓછ� હોય છે. આમાં
�દયની સમ�યાવાળા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. તમાર� સંભાળ ટ�મ તમને જણાવશે કે તમારા બાળકને �ારે રસી આપી
શકાય છે .

�ંુ �દયની સમ�યાવાળા બાળકોને COVID-19 ની રસી લેવી જોઈએ?



15 ���ુઆર�, 2021 ના   રોજ, અમે�રકન હાટ�  એસો�સએશને એક �નવેદન બહાર પા�ંુ હ�ંુ જેમાં �દયની ��થ�તવાળા લોકોને
COVID-19 રસી જ�દ�થી મળે તે માટ ે�વનંતી કર� હતી:

"ખાસ કર�ને, ર�તવા�હનીના જોખમનાં પ�રબળો, �દયરોગ, અને હાટ�  એટકે અને ��ોકથી બચી ગયેલા લોકોને વહેલી તકે રસી
અપાવવી જોઈએ કારણ કે તેઓને રસી કરતાં વાયરસથી વ�ુ જોખમ રહે�ંુ છે."

12 ફે�ુઆર�, 2021 ના   રોજ, અમે�રકન કોલેજ ઓફ કા�ડ�યોલો� (એસીસી) એ અમે�રકન કોલેજ ઓફ કા�ડ�યોલો� [૨] ના
જન�લમાં એક અ�યાસ �કા�શત કય�. એસીસીના અ�યયનમાં, કો�વડ -૧૯ થી �દયની (દા.ત. �દયની ��થ�ત અથવા જોખમના
પ�રબળોવાળા લોકો) ગંભીર બીમાર� અથવા �ૃ��ુ માટનેા વ�ુ જોખમવાળા લોકો માટ ેઓછા જોખમવાળ� વ�તી કરતા રસીની
ઉ�લ�ધતાને અ�ૃતા આપવી. જો તમને ખાતર� ન હોય તો, હે�થકેર �દાતા સાથે તમાર� COVID-19 અને રસીકરણના
જોખમોની ચચા� કરો.

�દયની પ�ર��થ�તઓ ધરાવતા લોકો માટે COVID-19 રસી સલામતી �વશે હે�થકેર �ન�ણાતો �ંુ
કહે છે?

·�દયની શ��ત અથવા �દયની �ન�ફળતા સાથે સમ�યાઓ
·�દય �ા�સ�લા�ટ
·જ�ટલ �ુ�ત જ�મ�ત �દય રોગ
·ધમનીઓ અને ક� ઠમાળ સાથે�ંુ અવરોધ
·ફેફસાના ��ધરવા�હનીઓમાં ઉ�ચ દબાણ (પ�મોનર� હાયપરટ�ેશન)
·�દય લય સાથે સમ�યા
·જે લોકો છે�લાં છ મ�હનામાં �દયની સમ�યા માટ ેહો��પટલમાં દાખલ થયા છે

�વ�થ �દયવાળા લોકોની �ુલનામાં, �દયની ��થ�ત ધરાવતા લોકોની COVID-19 થી માંદગીમાં વ�ુ આવવાની અથવા �ૃ��ુ
થવાની સંભાવના વધારે હોય છે. જનૅલ ઓફ અમે�રકન કોલેજ ઓફ કા�ડ�યોલો� [૨] માં �કા�શત થયેલા અ�યાસ �ુજબ,
�દયની સમ�યાઓ ધરાવતા લોકોમાંથી કેટલાકને વ�ુ જોખમ હોય છે.
આમાં શામેલ છે:

�ંુ �દયની પ�ર��થ�તઓવાળા લોકો COVID-19 થી બીમાર છે?

"દદ�ઓ માટે દદ�ઓ �ારા બનાવેલ શંસાધન”

·ડાયા�બટ�સ
·હાઈ �લડ �ેશર (હાયપરટ�ેશન)
·વધારે વજન અથવા મેદ�વી થ�ંુ
·�દય રોગ માટ ેએક અથવા વ�ુ જોખમકારક પ�રબળો
 

એવા લોકો કે જેમની પાસે આરો�યની સમ�યાઓ છે જે �દયની સમ�યાઓ તરફ દોર� શકે છે, તેઓ કો�વડ -૧૯ ને કારણે
�ૂબ બીમાર થવાની સંભાવના પણ વધારે હોય છે, જેમ કે:

આથી જ પોતાને COVID-19ની બીમાર�થી બચાવવા માટ ેરસી મેળવવી મહ�વ�ૂણ� છે.

�ંુ �યાં અ�ય �વા��ય સમ�યાઓ છે જે COVID-19 ને વ�ુ ખતરનાક બનાવી શકે છે?
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COVID-19 રસી અને �દયની ��થ�ત
 કેનેડામાં લોકોને �ું �ણ�ું જોઈએ



·ઈ�જે�શન સાઇટ પર પીડા
·�ના�ુ અને સાંધાનો દખુાવો
·માથાનો દખુાવો
·ઠ�ડ�
·તાવ
·થાક

તમને કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે પર� �ુ દરેક ડોઝ મેળ�યા પછ� તે 2 �દવસથી ઓછા સમય �ુધી રહે છે. આડઅસરોનો અથ�
એ છે કે તમા��  શર�ર COVID-19 માં ��તર�ા બનાવી ર�ંુ છે. સામા�ય આડઅસરો એ COVID-19 કરતા ઘણી ઓછ�
ગંભીર માનવામાં આવે છે. આમાં શામેલ છે:

રોગ �નયં�ણ અને �નવારણ કે��ો અ�ુસાર, બી� મા�ા પછ� આડઅસરો વ�ુ સામા�ય છે. ભા�યે જ, �ય��તઓ એલ�� ક
��ત��યા અ�ુભવી શકે છે. નાની સં�યામાં લોકોને ગંભીર આડઅસર હોય છે જે દૈ�નક ��ૃ��ઓમાં �વ�ેપ લાવી શકે છે.
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"દદ�ઓ માટે દદ�ઓ �ારા બનાવેલ શંસાધન”
 

હા. તમને જે �થળે તમારો શોટ મ�ો છે �યાં તમને વ�ુ ઉઝરડો લાગી શકે છે. �જે�શન સાઇટ પર તમને થોડો વ�ુ ર�ત�ાવ
પણ થઈ શકે છે. જો તમા��  લોહ��ુ �તર વધારે પાત�ંુ હોય તો આ સંભ�વત છે.
 

લોહ� પાત�ુ થનારા લોકો રસી મેળવી શકે છે?

�ંુ રસી મને બીમાર અ�ુભવાય છે?

�દયની ��થ�ત અથવા જોખમના પ�રબળોવાળા લોકોની �દયની ��થ�ત ન હોય તેવા લોકો કરતાં વ�ુ ખરાબ અથવા વ�ુ
આડઅસર થાય છે તે�ંુ �ૂચવવા માટ ેહાલમાં કોઈ �ુરાવા નથી.

�ંુ આડઅસર હાટ�  દદ�ઓ માટે ખરાબ છે?

�ંુ રસી �વશે �ચ�તા મને બીમાર�નો અ�ુભવ કરશે?
કદાચ. તે સમજ�ંુ મહ�વ�ૂણ� છે કે રસી પોતે જ નહ�, રસીકરણ �વશે �ચ�તા માથાનો દખુાવો, �ના�ુઓમાં દખુાવો અને ઠ�ડ�
જેવી સમાન આડઅસર પેદા કર� શકે છે. આરામ કરવાની ટ��સમાં તમા��  રસી લેતી વખતે તમા��  મનપસંદ સંગીત સાંભળ�ંુ,
મા�ક સાથે ચાલવા જવા�ંુ, �યાન કર�ંુ અથવા કુટુ�બના સ�ય અથવા �મ�ને તમાર� સાથે લેવાનો સમાવેશ થાય છે.

હા. યો�ય ર�ણા�મક ઉપકરણોની સાવચેતીઓ (દા.ત. મા�ક) અને શાર��રક અંતર, જેમ કે �હેર આરો�ય �ારા ભલામણ
કરવામાં આવે છે, તે તમારા રસીકરણ પછ� પણ મહ�વ�ૂણ� છે. આ એટલા માટ ેછે કારણ કે જો તમને COVID-19 મળે છે, તો
તમે તેને સંવેદનશીલ અને અનવે�સીનેટડે લોકોમાં ફેલાવવામાં સ�મ છો.

એકવાર મને રસી આપવામાં આવે છે, �ંુ મારે હ� મા�ક પહેર�ંુ અને શાર��રક અંતર રાખ�ુ પડશે?

આદશ� રસીની પસંદગી વય અને જોખમનાં પ�રબળોના આધારે �હેર આરો�ય �ારા ન�� કરવામાં આવશે, હાલમાં, હે�થ કેનેડા
સલાહ આપે છે કે 55 વષ� કે તેથી વ�ુ �મરના લોકો એ��ાઝેનેકા રસીને ટાળે છે �યાં �ુધી નાના �ુ�ત વયના લોકોમા લોહ�ના
ગંઠાઇ જવાના દલુ�ભ જોખમ �વશે વ�ુ �ણી શકાય નહ� [૧૩].

મારે કઇ રસી લેવી જોઈએ?
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કેને�ડયન મે�ડકલ એસો�સએશન: COVID-19 પરના ��ો અને જવાબો (Canadian Medical Association:
Questions and Answers on COVID-19).
કેનેડા સરકાર: COVID-19 (Government of Canada: Vaccines for COVID-19).
અમે�રકન કોલેજ ઓફ કા�ડ�યોલો� COVID-19 હબની રસીઓ (American College of Cardiology: COVID-19
Hub).
કેને�ડયન કા�ડ�યોલો� સોસાયટ�: COVID-19 �ોતો. (Canadian Cardiovascular Society: COVID-19
resources).
કેને�ડયન આરો�ય મા�હતી સં�થા: COVID-19 ડટેા અને મા�હતી. (Canadian Institute of Health Information:
COVID-19 Data and Information.

તમે સલામતી, રસીકરણ રોલઆઉટ યોજના, �વ�ાન અને કેને�ડયન COVID-19 ડટેા �વશે ચચા� કરતી નીચેની �ૂબ માનનીય
વેબસાઇ�સ પર પણ COVID-19 અને રસી �વશે વ�ુ શીખી શકો છો::

જો તમને હ� પણ વ�ુ મા�હતીની જ�ર હોય તો, પ�રવારના સ�યો સાથે ચચા� કરો અથવા તમારા હે�થકેર �દાતાનો સંપક�  કરો.
જો કે, આરો�યસંભાળ �દાતાઓ અ�યંત �ય�ત છે અને તમાર� સમ�યાઓ�ંુ તા�કા�લક �યાન આપવામાં સ�મ નહ� હોય.
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3. Ministry of Health. COVID-19 Vaccination Recommendations for Special Populations. 12 February 2021. URL.
4. Dagan B, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. 24 February 2021. URL.
5. Botly L, et al. COVID-19 Pandemic: Global Impact and Potential Implications for Cardiovascular Disease in Canada. 6 June 2020. URL.
6. Polack F, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. 31 December 2020. URL.
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ચાઇનીઝ કેને�ડયન હાટ�  એ�ડ �ેઇન એસો�સએશન (cchaba.ca) ની ભાગીદાર�માં અને �દયરોગના �ન�ણાતોના સહયોગથી હાટ�લાઇફ ફાઉ�ડશેન
(heartlife.ca) �ારા આ મા�હતી તમારા માટ ેલાવવામાં આવી છે. આ સંસાધનને કેને�ડયન કા�ડ�યોલો� સોસાયટ� (ccs.ca) �ારા સમથ�ન આપવામાં

આ��ંુ છે, કેને�ડયન �ુ�ત જ�મ�ત હાટ�  નેટવક�  (cachnet.org) અને કેને�ડયન હાટ�  �ન�ફળતા એસો�સએશન (heartfailure.ca). 
અ�ુવાદ મદદ માટ ેઆભાર: Jigar, Yashesh અને Khushali ભારતથી.
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"દદ�ઓ માટે દદ�ઓ �ારા બનાવેલ શંસાધન”

COVID-19 રસી સમયરેખા અને �ાધા�યતા જૂથો �દેશ, �ાંત અને �દેશો �ારા અલગ અલગ હોય છે. તમારા �દેશની રસીની
યો�યતા અને સમયરેખા �વશેની મા�હતી શોધવા માટ ેકેનેડા સરકારની વેબસાઇટ તપાસો. (Government of Canada
website). 

COVID-19 રસી અને �દયની ��થ�ત
 હુ�  હ� પણ રસી મેળવવાની �ચ�તા ક��  છુ� . હુ�  �ંુ કર� શકુ�  છુ?

હુ�  રસી લેવા માં�ુ છુ� . હુ�  તેને કેવી ર�તે મેળવી શકુ�?

હાટ�લાઇફ ફાઉ�ડેશન વેબસાઇટના �ોત �ૃ� પર હાટ�  ક��ડશનવાળા લોકો માટે અમાર� ટોપ 10 રસીકરણ �ટ�સ
તપાસો. (heartlife.ca/covid)

માર� રસીકરણ �નમ�ૂક પહેલાં મારે �ંુ કર�ંુ જોઈએ?

https://covidquestions.ca/
https://covidquestions.ca/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://www.acc.org/covid19#sort=%40commonsortdate%20descending
https://www.acc.org/covid19#sort=%40commonsortdate%20descending
https://ccs.ca/covid-19-resources/
https://ccs.ca/covid-19-resources/
https://www.cihi.ca/en/covid-19-resources/cihis-covid-19-data-and-information
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2021/02/24/13/44/covid-19-vaccination-in-adults-with-congenital-heart-disease
https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-to-remember/2021/02/11/22/15/ACC-Health-Policy-on-COVID-Vaccine
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_recommendations_special_populations.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765
https://www.cjcopen.ca/article/S2589-790X(20)30072-X/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-pm1-en.pdf
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/janssen-covid-19-vaccine-pm-en.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/janssen-covid-19-vaccine-pm-en.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/janssen-covid-19-vaccine-pm-en.pdf
https://www.fda.gov/media/144434/download
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covid-19-vaccine-moderna-pm-en.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-pm-en.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html

